
ACESTA ESTE UN MODEL DE COMPLETAREA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ
Comelelarea câmpunior ce contin informalii de CULOAREROSIE ESTE OBLIGATORIEN!

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAŞOV.
BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV

Nr. de înregistrare ea sira
CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule registrator,

Subgernatuta) POPESCU ION... : goriciiat (6) în
tocaitatea BRAȘOV. a 2i2NUlU) ar. 46A.

4

leglumat(2)cuCIA sera 6V. mr Vital „CNP /2tăârăsiăia,
i

teiax d ema: peeci abefdaralr, prin mandararulEdaalaieemiezaaa cai Berman
Pentru obiectu inscrieri vă 1uaărm să aveti în vedere s notele de subsol

OBIECTUL
ÎNSCRIERII:
= îneabularea? SE VA nienţiona dreatul real care poate fi drept de proprietate,uz, uzuriuei

abtafe, serve, inoleca,eniealu, concesiune, acanistare, folosită ratuită
- înscrierea provizorie ** Șe ceredoar pentru dremlune reale de naisus alunei cand acesiea,

unt sub condiie,sunt inscrise deja provizonu,hotararea judecatoreasca nu este defini
- notarea" fanobiectul pafări doar ale sreplun.decăl cele reale, fate. i ranortur juridice.„penini care legea a prevazut exares forrmalalea notării
-. fadierea si 3e./a enilona dreptul, actul sau [aotul cară să Solca 2 î acăai din Aita.

funciară.

este identificat prin Cartea Funciaranr. 100000, a comunei/ orasului/ municipiului
BRAȘOV. si numarul cadastral
al imobilul 100506, rio 14567473” sa poa înece atmărarCat câ i numiri iopoorane situat în
str. CALEA BUCUREȘTI

a
Mr46Ă. Bl.18. ue

Scara... pân,Cornunal oras/ municipiu ERAŞOII

ACTUL JURIDIC, care justiica cererea, anexat în original sau în copie legalizata
Cantractde vanzare cumparare. ru. 145/2016 Ia NP. Maoinescu Ion.
Adeverinta nr.5690/14 052014 Prirarie Brasov.

Atenţie! Vă rugăensabifatopiunea
dumneavoașirădecomunicareaincheierisiexasuui

Solicit comunicarearaspunsului

prinposa 0) |iaseăuBcei m|ta m
Campurile privind Tanful vor fi corrpletate de referentul care înregistrează cererea

S-a achitat tantul de: i ieiprin chitanta nr... d... cu codul
nr

DATA 01....1.12. 120.16. SEMNATURA.
CÂMP OBLIGATORIUNI

m cateeparhiepătrateatincopecăse aa aănet erou suutacae, reeriunea, priuneaeînsraure, seteaudesăgirăocrimbarea roată ete, scaun în prăbe sup mobîn ca, once ateee repune analed.m. Dreirireae, tea,prez
pe


